
Krak<iw, dnia 5 grudnia 2021 r.

Uchwala Komisji habilitaryjnej w postqpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego dr Katarzynie MARCISZ w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych

w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku

Komisja habilitacyjna w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Katarzynie Marcisz w dziedzinie nauk 6cistych iprzyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi
i 5rodowisku (dalej: Komisja) powolana uchwalq nr 40-2O2O/2O27 Rady naukowej dyscypliny
nauki o Ziemi i6rodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca
2O2L r., na podstawie art. 221 ust. 10 Ustawy o szkolnictwie wyiszym i nauce z dnia 20 lipca

2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1558, z p6iniejszymi zmianami) oraz obowiEzujacych Uchwal Senatu

UAM (368/2019-2O2O; 45/2O/2O20-2021) w skladzie:

1) Przewodnicz4cy komisji: prof. dr hab. Marek Drewnik, Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie,

2) Sekretarz komisji: dr hab. Monika Rzodkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,

3) Recenzent: prof. dr hab. in2. Leslaw Woleiko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie,

4) Recenzent: dr hab. Jaroslaw Tyszka, lns$ut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
5) Recenzent: dr hab. Monika Niska, Akademia Pomorska w Slupsku,
6) Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Tylmann, Uniwersytet Gdafski,
7) Czlonek komisji: dr hab. Karina Apolinarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

po stwierdzeniu kompletnoSci dokumentacji i po dyskusji, w glosowaniu jawnym jednomy6lnie
postanawia, co nastepuje:

51

Komisja pozytywnie opiniuje (glosy: tak-7, nie - 0, wstrrymujqcych siq-0)wniosek o nadanie
dr Katarzynie Marcisz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk (cislych

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Zlemi i Srodowisku.

52
lntegralnA czqSciq uchwaty jest zalacznik stanowiQcy jej uzasadnienie.

53
PowyZsza uchwalq wraz z pelnq dokumentacjQ postepowania habilitacyjnego, Komisja
przedklada Radzie naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i irodowlsku Uniwersytetu lm. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

Uchwa*a wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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Zalqcznik

UZASADNIENIE UCHWATY KOMISJI HABITITACYJNEJ

w sprawie wniosku o nadanie dr Katarzynie MARCISZ
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 6cislych i przyrodniczych

w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku

Przedmiotem oceny stanowiacej podstawe do sformulowania opinii komisji habllltacyjnej
w sprawie wniosku dr Katarzyny Marcisz o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego byly:

1. Dokumenty zlo2one przez habilitantke:
a) autoreferat,
b) publikacje wchodzqce w sklad osiqgniqcia naukowego,
c) oiwiadczenia wsp6lauto16w publikacji wchodzqcych w sklad osiqgniqcia

naukowego o ich wkladzie w powstanie konkretnych prac,

d) wykaz prac naukowych opublikowanych przez habilitantkq,
e) inne materiaty.

2. Recenzje przygotowane pruez recenzent6w powolanych w postqpowaniu
habilitacyjnym (dr hab. Monikq Niskq, prof. dr. hab. in2. Leslawa Woiejko, prof. dr. hab.
Wojclecha Tylmanna, dr. hab. Jarosiawa Tyszke).

Komisja zgodnie stwierdzila, ie dokumentacja wniosku nie budzi zastrze2eri pod wzgledem
formalnym.

Sylwetka naukowa habilitantki
Dr Katarzyna Marcisz koriczyla studia magisterskie w 2011 r. na Wydziale Nauk Geograficznych
iGeologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Stopie6 doktora nauk
biologicznych w dyscyplinie ekologia uzyskala w 2015 r. na Wydziale Biologii UAM broniqc
rozprawe pt. Shorf- ond long-term testote omoebo ecology in Sphognum peotlonds
przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Lamentowicza (promotor pomocniczy:
dr Piotr Kolaczek). Habilitantka odbyla dlugoterminowy stai naukowy w lnstitute of Plont
Sciences w Bernie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Willego Tinnera. Jest zatrudniona na
stanowisku adiunkta w Pracowni Ekologii Zmian Klimatu UAM.

Opinie zawarte w recenzjach
Wszyscy recenzenci zapoznali siQ z przedloionym przez dr Katarzynq Marcisz osiagniQciem
naukowym w postaci cyklu powiqzanych tematycznie artykul6w opublikowanych
w czasopismach naukowych pod wsp6lnym tylulem Cechy funkcjonolne omeb skorupkowych
joko nowe wskoiniki w paleoekologicznych bodoniach torfowisk bqdqcym podstawq wniosku
o wszczqcie postqpowania habilitacyjnego oraz o:6wiadczeniami wsp6iautor6w tych publikacji.
Sa to:
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W zgodnej opinii recenzent6w osiqgniqcie Cechy funkcjonolne omeb skorupkowych jako nowe
wskainiki w poleoekologicznych bodonioch torfowisk jest autorstwa dr Katarzyny Marcisz i
stanowi znaczny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku.

Dr Katarzyna Marcisz r6wnie2 w zgodnej oplnii recenzent6w wykazuje siq istotna aktywno6cia
naukowq realizowanq w wiecej ni2 jednej uczelni (w szczeg6lno5ci zagranicznej), ze wzglqdu
na jej wsp6tpracq z zespotem prof. Willego Tinnera z lnstitute of Plont Sciences w Bernie
(Szwajcaria). Posiada ona takie w dorobku kierowanie projektami badawczymi uzyskanymi na

drodze konkursu oraz wykazuje duiq aktywno6d organizacyjnE i dydaktycznq.

Wnioski koricowe w kaidej z recenzjl zawieraiy poparcie wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi l6rodowisku.

Opinie zawarte w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej
Podczas dyskusji recenzenci podtrzymali swoje stanowiska wyra20ne w recenzjach. Pozostali

cztonkowie Komisji habilitacyjnej, a wiec dr hab. Karina Apolinarska (czlonek), dr hab. Monika

Rzodkiewicz (sekretarz) oraz prof. dr hab. Marek Drewnik (przewod niczqcy) podzielili zdanie

recenzent6w zar6wno w zakresie pozytywnej oceny osi4gniqcia naukowego bqdqcego
podstawa wniosku o nadanle stopnia doktora habilitowanego przedlo2onego w postaci cyklu

publikacji naukowych, jak i w zakresie calego dorobku naukowego dr Katarzyny Marcisz oraz
jej dzialalnoici organizacyjnej i dydaktycznej. Pelny zapis dyskusji znajduje siq w protokole

z posiedzenia Komisji.

Wynik glosowania

W gtosowaniu jawnym nad wnioskiem o nadanie dr Katarzynie Marcisz stopnia doktora

habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku wziqlo udzial wszystkich 7 czlonk6w

Komisji habilitacyjnej. Wszystkie glosy byty na,,TAK".

Sekretarz Komis.,i Przewodniczqcy Komisji
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